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লায়খ আবু কাতাদা ওমর মামদু ওমান াফিযাহুল্লা একজন ফিফফিনী 

বংশলাদ্ভুত এক জর্ডান প্রবাী আশম। দাওয়াফত তৎপরতার কারশে পৃফিবীর 

অশনক দদশল তাাঁশক লাফি প্রফতষ্ঠার কিা বশ তব করা শয়শে। পরবতডীশত 

জদডাশনর দোট্ট রাশে তার ফবরুশে যাবজ্জীবন শ্রম কারাদশের আশদল জাফর 

করা শয়শে। ফতফন বৃশেশনও কারাশ াগ কশরশেন। 

তাাঁর ফবরুশে আমফরকান প্রলাশনর অফ শযাগ, ফতফন ন্ত্রাী ংগঠন আ 

কায়দার মুিফত পশদ কাজ কশরন। আশরা বা শয়শে, লফদ মুাম্মাদ আতা ও 

তার শযাোগে জামডাশনর দযই এপােডশমশে িাকশতন দখাশন করা তাাঁর ফকেু 

আশাচনার উপর ইশতামশযে অনুন্ধান চাাশনা শয়শে। ফতফন তাাঁর ফবরুশে 

আফনত এই অফ শযাশগর বোপাশর ফনন্দা জাফনশয় বশন, মুজাফফদনশদর াশি 

তাাঁর ম্পকড অনে দয-দকান মুওয়াহ ফদ ও মফুমশনর াশি ম্পকড রাখার মতই। 

ফ ন্ন দকান ফকেু এখাশন দনই। প্রকৃত অশিড মুমানশদর মযেকার ম্পকড ও 

ঈমানী ভ্রাতৃত্ব দয দকান ংগঠশনর দচশয়ও মজবুত ও লফিলাী। 

ফতফন উুশ ফিকশর উপর মাস্টাড ফর্ফি া  কশরন। 

যারাই লাশয়শখর ফখনী াশত পাশব তারাই অনু ব করশত পারশব দয, আল্লা 

তাআা তাাঁশক াাি-পূবডূরীশদর মানাজ ম্পশকড কী অগায জ্ঞান দান 

কশরশেন। ফতফন প্রশতেক যুশগর মুজাফিদ-ংস্কারকশদর মশতা াাশির রীফত 

অনুরে কশর উুু ফিক এবং ঈমান ও আফকদাগত ফবশয় মশনাশযাগ ফনবে 

কশরন। এশেত্র ফতফন মুতাকাফল্লমশদর পেফত পূেড মাত্রায় বজডন কশরন যারা ইশম 

দ্বীনশক দল কশর ফদশয়শে। তশব তাশদর মানাশজর ফবিাফরত জ্ঞান দযমন তাাঁর 

ফে দতমফন তাশদর খেন করার শবডাত্তম পেফতও ফতফন দবল  া াশবই 

জানশতন। এই পৃফিবী ও পৃফিবীর মানব-জীবশনর মো ফনশয় তাাঁর রশয়শে 

ফবশল দলডন যা তাাঁর ফচিার বোপকতা ও দূরদফলডতার প্রফত ইফিত কশর। লফরয়ত 

ও তাকদীরী ফবশয়র উপর গুরুত্বাশরাপ করার িশই তাাঁর এ-ব দযাগেতা 
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অফজডত শয়শে। অিচ লফরয়ত ও তাকফদশরর দিশক দকান আশমই গাশি 

িাশকন না। তারপশরও ফযফন এগুশাশক বময় ফনশজর দচাশখর ামশন রাশখন 

এবং এোই য় তাাঁর একমাত্র কমড বেিতা তার ামশন তখন দখাশ দদয়া 

য়  ইম এবং জ্ঞাশনর দরজামূ। তখন তার ফ ন্ন একো অবস্থান ততরী য়। 

দযশতু উুশ ফিক -যা দলডনগত দমৌফক একফে জ্ঞান- ফনশয়ই তাাঁর যাবতীয় 

বেিতা তাই এর বশদৌশত এমন দলডনগত দযাগেতা ফতফন া  করশত দপশরশেন 

দয, প্রফতপশের ফবফ ন্ন জাওয়াব ও তকড-ফবতশকডর ফবয় পড়ার ময় তার চেু 

দই দলডনগত দযাগেতাশক  ু প্রমাফেত করশত পাশর না। অনুরুপ াশব এই 

উুশ ফিকশর প্রফত বডাত্মক গুরুত্ব দদয়ার কারশেই এমন গ ীর দূরদৃফি া  

শয়শে যার আশাশক ফতফন বেফিশকফিক ও দগত আফকদা-ফবশ্বাশর দকানফে 

ফঠক আর দকানফে  ু তা ফনেডয় করশত পাশরন। তাশদর এই অবস্থার প্রকৃত 

কারে ও দরাগ উদঘােন করশত েম ন। তাশদর ম্পশকড যতেুকু জাশনন 

ততেুকুর উপর ফ ফত্ত কশর ফবফ ন্ন অবস্থা ও পফরফস্থফত ফবশবচনা কশর তাশদর 

প্রশতক দে ও দশর কী হুকমু তাও বশ ফদশত পাশরন। তাাঁর ফচিার বোপকতা 

এত দবফল দয, বতডমাশন ফবদেমান যত ভ্রাি দ আশে বগুশাশক অতীত ও 

বতডমানকাশর এ-জাতীয় অনোনে দশর াশি তুনা কশর ফতফন গশবো 

কশরন। একফেশকও বাদ দদন ফন। 

শবডাপফর ফতফন দতা একজন মানু। তাই অনোনেশদর মত তাাঁরও  ু-ভ্রাফি শত 

পাশর। কখনই ফতফন মাশাচনার উশবড নন। ইামী আশন্দান যফদ তাশদর 

দনতা ও আশমশদরশক মাশাচনার উশবড রাশখ এবং তাশদরশক এমন িশর 

রাশখ দয, তাশদর দকান ফকেুই খেন করা যাশব না তাশ দতা তারা কখশনাই 

আপন শেে দপৌাঁোশত পারশব না এবং দাফয়ত্বলী দকান জাফত গঠন করশত 

পারশব না। বরং এশদর ান পান শব দই প্রকৃফতশত দযই প্রকৃফতশত াফত 

পাফত শয়শে প্রশতেক গাবাশজর অনুারী আফবদরা, যারা তাশদর দনতার 

ম্মাশন অফতরঞ্জন কশর, তাশক তাই দদয় দযোর উপযুি দ নয়। দযমন, শুয ু
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এশদর আস্থা অজডশনর জশনে ফবফ ন্ন বেফিশদরশক তো করা এবং এর দায় ার 

দনয়া। বািবতা এর উৎকৃি প্রমাে। 

ইমী কারনামা: 

[১] তাাঁর বডপ্রিম ফকতাব , আর-রি আ-আাফর আ-মুফিদ আা 

বাইজুফর িী লরফ জাওারাফতৎ তাওফদ। ফদ্বতীয় মুদ্রে। 

[২] ইবনু কাফয়েম রফচত তফরক আ-ফজরতাইন। লাশয়শখর তাফকশক 

দেশপশে দারু ইবফন কাইফয়েম, ফরয়াদ। ফদ্বতীয় মুদ্রে। 

[৩] াশিজ হুকমী রফচত মাআফরজ আ-কবু িী লরফ ুল্লাম আ-উু। 

খে:৩। লাশয়শখর তাফকক ও তাখফরশজ ফকতাবফে পাাঁচবার মুফদ্রত শয়শে। 

প্রিশম দেশপশে দারু ইবনু কাইফয়েম এরপর দারু ইবশন াজম। 

[৪] তাজফরদ আ-আমা আর-রুওয়াত আল্লাফযনা তাকল্লামা িীফম ইবন ু

াজম জারান ওয়া তা'ফদান। ফকতাবফে লাশয়খ এবং আশরা কশয়কজন ফমশ 

ফশখশেন। ফকতাবফে দেশপশে জদডাশনর দারু মানার কুতুবখানা। 

[৫] ইবশন কুতাইবা রফচত আ-এখশতাি ফি-িজ। লাশয়শখর তাফকশক 

ফকতাবফে দেশপশে দারুর-রায়া। 

[৬] ইবনু কাইফয়েম রফচত আ-গুরবা। লাশয়শখর তাফকশক ফকতাবফে 

দেশপশে দারু কুতুব আ-আোফরয়ো। 

[৭] ফনজস্ব রচনা- আ-ফজাদ ওয়া ইজশতাদ: তাআম্মুাত ফি মানাজ। 

ফকতাবফে মূত তাাঁর একফে যারাবাফক প্রবন্ধ যা 'নালরতু আনার' বাইনা 

মানাজাইন ফলশরানাশম প্রকাল কশরশে। ফকতাবফে জদডাশনর দারু বায়াফরক 

দিশক দেশপশে। 
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[৮] ইমাম আ-বারকাঈ রফচত কারু-নাম। ফকতাবফে জদডাশনর দারু 

বায়াফরক দিশক লাশয়শখর তাফকশক দেশপশে। 

[৯] ফনশজর রফচত মাআফমুৎ তাইিাফত মানুরা। দর্নমাশকডর দার্ আন-নুর 

আ-ইাফম দিশক দুইবার দেশপশে। 

[১০] হুকমু খুতাবা আল্লাযীনা দাখাূ িী নুরাফতৎ তাগুত। এই ফকতাবফেশত 

মূত দ-ব উামাশয় ু-দদর ম্পশকড মাশকী মাজাশবর ইমামশদর িশতায়া 

আশে যারা আফবফদইয়েীনশদর াাযে কশরশে। লাশয়শখর তাফকক ও তা'ীক 

ফকতাবফে দর্নমাশকডর দার্ আন-নরু আ-ইাফম দিশক দেশপশে। 

[১১] নাজরাতনু জাফদদা। 

[১২] জ'ুনাতু মতুাইফয়েবীন। 

এ-োড়াও লাশয়শখর আশরা ফকেু মূেবান গশবো আশে। দযই এগুশা পড়শব 

দই তাাঁর কদর বুঝশত পারশব। 

প্রবন্ধ ও রচনার অিশনও ফতফন দেতার স্বাের দরশখশেন। ফতফন ফকয়ামশতর 

আামত ম্পশকড  ফকেু প্রবন্ধ ফশখশেন। প্রবন্ধগুশা যফদও দোে ফকন্তু বতডমান 

দপ্রোপে ফনশয় একজন মুমাশনর লরফয় দফৃি ফি কী ওয়া উফচত তা 

ংফেপ্ত াশব প্রবন্ধফেশত উশঠ এশশে। ফতফন প্রায় দু'লত প্রবন্ধ ফশখশেন। তাাঁর 

এ-ব দখা নালরতু আনার, মাজাল্লাতু ফনদাই ইাম, মাজাল্লাতু 

ফমনাজ ও মাজাল্লাতু িজর- আশরা কশয়কফে ইাফম পফত্রকা ও 

প্রচারপশত্রর মাযেশম প্রচার শয়শে। 

এ-ব ফখনীশত আরফব  াা ও াফশতের প্রািশন তাাঁর দেতা ও প্রাজ্ঞতার 

ফদকফেও মান াশব িুশে উশঠশে। তাাঁর ফনশজর রফচত ফকেু কফবতাও আশে। 
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ফতফন  ফলোদাশনর জনে রাফর আশাচনার আশয়াজন করশত  ুশ যান ফন। 

তাই আমরা দদখশত পাই দয, ফতফন অশনকগুশা গুরুত্বপূেড ইমী আশাচনার 

আশয়াজন কশরন। তার এই মি আশাচনা যারাই শুশনশেন তাশদর কশই 

তাাঁর ইশমর গ ীরতার স্বীকৃফত ফদশয়শেন। আামদফুল্লা, এগুশার দরকর্ড 

এখন  অশনক তাশশব ইশমর াশত াশত পাওয়া যায়। 

দতমফন ফকেু আশাচনার ফবয়বস্তু ফনশে দদয়া : 

[১] ইমাম যাাফব কতৃডক রফচত লরহু মুফকজা 

[২] আ-ঈমান। এখাশন আশ ুন্নাত ওয়া জামাশতর দৃফিশত ঈমান কাশক 

বশ, দই ফবয়ফের বোখো ফদশয়শেন। াশি াশি ফবদআতপন্থীশদর মতশকও 

খেন কশরশেন। 

[৩] লরহু আফকদা আত্তাাফবয়ো। 

[৪] আল্লামা লাওকানী কতৃডক রফচত লরহুদ-দারারী আ-মুফযয়ো। 

[৫] ইবশন রজব াম্বী কতৃডক রফচত তাকফরর আ-কাওয়াশয়দ ওয়া তাফরর 

আ-িাওয়াশয়দ-এর বোখো িন্থ। 

[৬] মুতাকফিমীশনর অনুৃত পন্থায় উুশ ফিক ম্পশকড একফে মুকািামার 

বোখো করার জনে আশাচনার আশয়াজন কশরন। 

[৭] ইমাম লাশিফয় কতৃডক রফচত জামাউ ইশমর বোখো। 

এখাশন লাশয়শখর জীবনীর ামানে অংলই তুশ যরা শয়শে। যফদও এইেুকু এই 

লাশয়শখর দেশত্র যশিি নয় ফকন্তু এশত লাশয়শখর জীবশনর দমৌফক ফদকগুশা 

উশঠ এশশে। 
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পফরশলশ মামফম আল্লার কাশে প্রািডনা, ফতফন লাশয়খশক ক মুমাশনর 

পে দিশক উত্তম বদা দান করুন। তাাঁর ায়াত বফৃে কশর ফদন। তাাঁর ইম ও 

আমশ বরকত দান করুন। 


